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Kompetenceløft til lærere

Side 2

Kompetenceløftet skal gå på to ben 

1. Opkvalificering af lærernes faglige kompetencer i relation til de erhverv, 
uddannelserne retter sig imod:  Faglig opkvalificering gennem 
virksomhedsforløb 

2. Opkvalificering af lærernes pædagogiske kompetencer: Markant løft af 
lærernes pædagogiske kompetencer/”Det strategiske kompetenceløft”



Faglig opkvalificering i 
virksomhedsforløb

Side 3

”Formålet er, at lærerne ajourfører deres viden om den nyeste faglige udvikling inden for 
faget og branchen. Lærerne skal klædes på til at styrke dels praksisrelateret undervisning
på grundforløbet, dels samarbejdet med praktikoplærere i praktikvirksomhederne om 
tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen og praktikuddannelsens indhold. 

Reformen skal sikre, at denne virksomhedsbaserede faglige kompetenceudvikling af 
lærerne anvendes både i den enkelte skoles udvikling af praksisrelateret undervisning og i 
skolens samarbejde med virksomhederne”.

(Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser: 38)



Markant løft af lærernes pædagogiske 
kompetencer/”Det strategiske 
kompetenceløft”

Side 4

”For at understøtte implementeringen af kvalitetsinitiativerne - fx styrkelse af 
differentiering, kobling af skoleundervisningen og praktikuddannelsen og anvendelse af 
it som pædagogisk værktøj, skal lærernes pædagogiske kompetencer styrkes markant. 
Aftalepartierne er derfor enige om, at alle lærere inden 2020 skal have 
erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point.”

(Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser: 38)



Side 5

Erhvervspædagogisk kompetencer
• Udgangspunkt i vekseluddannelsesprincippet og kobling mellem praktik og 

undervisning
• Udgangspunkt i erhvervsuddannelsernes dobbelt kvalificering til både 

arbejdsmarkedet og videreuddannelse og kobling mellem teori og praksis

10 ECTS- point
• Formel uddannelse (med eksamen) på minimum diplomniveau
• Belastning svarende til 1/6 årsværk



Side 6

Det strategiske kompetenceløft, skal understøtte implementeringen af 
kvalitetsinitiativer

Kompetenceløftet af lærerne skal ske inden for syv områder:

1. Viden om og fokus på elevernes læring og progression 

2. Klasseledelse med fokus på elevernes læring 

3. Planlægning og gennemførelse af en differentieret undervisning, der tager 
udgangspunkt i elevernes behov og potentialer 

4. Eleverne skal støttes i arbejdet med at skabe sammenhæng i læringen mellem skole og 
praktikforløb 

5. Elevaktiverende undervisningsmetoder 

6. Praksisrelateret undervisning 

7. Pædagogisk brug af it



Side 7

Nationale delmål for andelen af lærere, som opfylder kompetencekravet om 10 ECTS-
point:

Skolerne skal lave plan for kompetenceløftet 

2013

(Baseline)

2016 2018 2020

46 64 82 100

Opfølgning på kompetenceløftet

§12

Stk. 7. Skolen skal udarbejde en plan for lærergruppens kompetenceudvikling. Skolen skal i samråd med lærerne 

tilrettelægge lærergruppens og den enkelte lærers faglige og pædagogiske videre- og efteruddannelse med 

henblik på nødvendig fornyelse og tilpasning af lærernes kompetencer, herunder med supplerende 

erhvervserfaring blandt andet som kortere forløb i virksomheder og vejledning om pædagogisk praksis.

Stk. 8. Planen efter stk. 7 skal sikre, at alle lærere, der har været ansat ved skolen som lærere i mindst et år, og 

som herefter er ansat med gennemsnitligt mindst 10 timer om ugen, inden år 2020 har erhvervspædagogiske 

kompetencer, der mindst svarer til 10 ECTS-point i en erhvervspædagogisk diplomuddannelse.
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